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1 c Ze wil naar haar familie en vrienden in Peru.
2 c Hij wil dit jaar eens iets anders doen.
3 Omdat de familie van Willem gewoon in Nederland woont. Hij kan zijn 

familie regelmatig bezoeken. Mila kan dat alleen maar in een vakantie 
doen.

4 Omdat ze al een paar keer in de vakantie naar Peru zijn geweest. Nu 
mag Mila ook een keer aan hem denken.

5 b Genieten van zon en zee, wandelen en culturele dingen doen.
6 c Genieten van de zon, lekker eten en drinken en uitrusten.
7 b Ze gaan samen naar Griekenland.
8 a Dan gaan ze misschien een weekje naar Peru.
 

afwachtend  – ondernemend
arrogant  – bescheiden
druk  – rustig
egoïstisch – sociaal
extravert – introvert
gesloten – open
gevoelig – nuchter
hard werkend – lui
netjes – slordig
onzeker – zelfverzekerd
optimistisch – pessimistisch

1 woonde
2 kookten
3 praatten
4 luisterden
5 pakten
6 voelde
7 leefden
8 studeerde
9 miste

10 slaagde

Antwoorden Thema 8 Uiterlijk en karakter

Luisteren Oefening 2

Vocabulaire Oefening 3
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1 werkten
2 was – had
3 studeerde
4 vond
5 kwam – ging
6 duurde – kon
7 deed – haalde
8 zei – wilde / wou
9 waren – moesten

10 werd – zag

1 d Tweeënhalf jaar.
2 b Het heeft positieve en negatieve kanten.
3 c Niet zo goed, maar ze kan zich redden in simpele conversatie.
4 b Op straat zijn ze vaak bot, thuis zijn ze heel vriendelijk tegen hun 
  gasten.
5 b Dat mensen zo dicht tegen elkaar aan staan in de rij.
6 b Misschien over tweeënhalf jaar.

A 1 c 10 jaar.
2 b De liefde was voorbij en ze voelde zich niet vrij in haar huwelijk.
3 a In het begin ging het niet zo goed, maar nu gaat het veel beter.
4 b Om drie uur, en dan gaat ze naar haar moeder in de winkel.
5 a Kort na de scheiding wilde hij geen contact, maar nu gaat het redelijk.
6 c Misschien later, maar nu niet.
7 ondernemend, chaotisch, sociaal (goed met mensen kunnen omgaan), ze houdt 

van vrijheid

B Twee jaar geleden nam (nemen) ik de moeilijkste beslissing van mijn leven. Na 
een huwelijk van vier jaar ben ik gescheiden van mijn man. Voor ons huwelijk 
woonden (wonen R) we al zes jaar samen, we kregen (krijgen) een dochter, Merel. 
Toen Merel één jaar was (zijn), zijn we getrouwd. Alles leek (lijken) prima in het 
begin, we waren (zijn) gelukkig. Maar na een paar jaar kreeg (krijgen) ik twijfels, 
en na vier jaar huwelijk was (zijn) het afgelopen voor mij. Ik hield (houden) niet 
meer van mijn man en ik voelde me (zich voelen R) me niet vrij in mijn huwelijk. Ik 
ben altijd een ondernemend type geweest en droomde (dromen R) van een eigen 
bedrijf. Na mijn scheiding kon (kunnen) ik eindelijk mijn droom waarmaken. Met 
hulp van familie en vrienden ben ik een winkeltje in woonartikelen begonnen. In de 
eerste maanden was (zijn) het erg moeilijk omdat ik veel moest (moeten) regelen. 
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Dat is moeilijk in je eentje en ik ben nogal chaotisch. Maar gelukkig heb ik veel 
goede adviezen en hulp gehad en nu loopt de winkel goed. Ik doe mijn werk met 
veel plezier. Ik kan goed met mensen omgaan en heb leuk contact met mijn klanten. 
Ik heb al veel vaste klanten. Het geeft een goed gevoel als de klant blij de winkel 
verlaat. 
Mijn werk kan ik goed combineren met de opvoeding van mijn dochter. We wonen 
vlakbij de winkel en haar basisschool. Ik breng haar ’s ochtends eerst naar school 
en ga dan naar de winkel. De winkel is open van 10.00 tot 17.00 uur. Als mijn doch-
ter om drie uur uit school komt, drinken we samen wat en dan kan ze in een kamer 
achter in de winkel spelen. Om 17.00 uur sluit ik de winkel en gaan we naar huis. Na 
het eten doen we samen nog een spelletje of kijken we tv. Als ze in bed ligt, doe ik de 
administratie of schrijf ik wat in mijn dagboek. Ik vind schrijven leuk, en het helpt me 
ook om mijn ervaringen en emoties op een rijtje te zetten.
Mijn ex-man woont ook nog in Eindhoven. Direct na de scheiding was (zijn) een 
moeilijke tijd. Hij begreep (begrijpen) niet waarom ik wilde (willen R) scheiden en 
wilde (willen R) me een tijdje niet meer zien. Maar na een jaar ging (gaan) dat beter 
en nu hebben we redelijk contact met elkaar. Dat is ook wel praktisch en fijn voor 
onze dochter. Merel is twee keer per maand een weekend bij haar vader. Als het 
nodig is, kan ze ook op andere dagen bij hem terecht, dat hebben we gelukkig heel 
soepel geregeld. 
Ik vind het belangrijk om ook nog tijd voor mezelf te hebben. Ik ga één keer per week 
zwemmen en ik ga ook regelmatig met vriendinnen uit eten of naar de bioscoop. Dat 
is heerlijk ontspannend. Soms hoop ik dat ik weer een leuke man ontmoet, want 
alleen zijn is niet altijd gemakkelijk. Maar eigenlijk ben ik ook wel blij met mijn leven 
en mijn vrijheid nu. Voorlopig wil ik nog geen nieuwe relatie.

1 Voelt u zich niet goed?
2 Elke dag scheert mijn man zich elektrisch.
3 Herinneren jullie je je eerste vakantie zonder ouders?
4 Ik verbaas me over het aantal fietsen in Nederland.
5 Na de vakantie voelen we ons altijd weer helemaal fit.
6 Hij zegt dat hij zich regelmatig verslaapt.
7 We maken ons zorgen over de gezondheid van oma.
8 Ik erger me aan de hondenpoep in mijn straat.
9 U kunt zich nog tot 1 april voor de cursus aanmelden.

10 Verheug jij je al op de vakantie?

1 We hebben ons bij de receptie gemeld.
2 Op vakantie heeft ze zich drie dagen niet zo goed gevoeld.
3 Toen ik in Nederland kwam, heb ik me over de vele koeien verbaasd.
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4 Eén maand geleden hebben de studenten zich voor de cursus Portugees 
ingeschreven.

5 Peter heeft zich in de datum vergist.
6 Hebben jullie je gisteravond ook aan het lawaai geërgerd?
7 We hebben ons erg op de bruiloft van Sarah en Marin verheugd.
8 Hij heeft zich zorgen gemaakt over het resultaat van zijn toets.
9 Hebben jullie je aan die persoon geërgerd?

10 Hebben jullie je al voor de nieuwe cursus ingeschreven?

1 Mijn vader schoor zich vroeger niet elektrisch.
2 Toen we jonger waren, versliepen we ons regelmatig.
3 Gisteren voelde ze zich niet zo goed.
4 Toen ik in Nederland kwam, verbaasde ik me over de vele nationalitei-

ten in mijn buurt.
5 Toen hij op het makelaarskantoor kwam, meldde hij zich bij de receptie.
6 Mijn oma herinnerde zich haar kindertijd nog goed.
7 Toen ik in de stad woonde, ergerden mijn buren zich altijd aan mijn kat-

ten.
8 Hij maakte zich vroeger altijd zorgen over zijn uiterlijk.
9 Peter vergiste zich vaak in mijn naam.

Voorbeeld	 1 Ik heb me in augustus voor deze cursus ingeschreven.
2 We hebben ons via internet aangemeld.
3 Ja, ik heb me maandag verslapen.
4 Ja, ik erger me soms aan mensen die ’s ochtends veel lawaai maken.
5 Ja, ik interesseer me voor moderne kunst.
6 Nee, ik scheer me niet elke dag. Ik scheer me drie keer per week.
7 Ja, ik maak me elke dag op.
8 Ik verbaas me over het verkeer.
9 Ja, we maken ons zorgen over de natuur.

10 ja, ik herinner me mijn eerste lerares nog goed.
11 We voelen ons vandaag prima.
12 Dan voel ik me niet zo goed.
13 Ik voelde me erg onzeker. Ik kende nog niemand.
14 Ja, we verheugen ons op de vakantie.
15 Nee, ik kan me niet aan het Nederlandse klimaat aanpassen.

Oefening 12
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1 a Ze zijn in hetzelfde jaar geboren en hebben allebei op de hotelschool  
 gezeten. 

2 c Ze willen hun ervaring met bed-and-breakfast toepassen in het mooie  
 Italië.

3 c Omdat het land en de natuur er heel mooi zijn. 
4 b Karin is 29 en Joshua is 23.
5 b Hij is restaurateur.

c Ja, omdat zijn partner vaak verrassende dingen doet.

A Druiven stelen  –  tekst 2  Slecht Engels  –  tekst 6
Oorzaak van files  –  tekst 3 Winkelen in bikini  –  tekst 5
Lawaai in Antwerpen  –  tekst 1 Redders in nood  –  tekst 4 

1 B 
2 A 

A

1 Ze heeft Roderick in de trein ontmoet.
2 Over niks.
3 Twee dagen later gingen ze een hapje eten en naar de bioscoop.
4 Hij is niet zo knap en kleiner dan Emma.
5 Hij is lief en grappig, maar ook een beetje arrogant.
6 Ze kennen elkaar drie weken.
7 Hij is druk, ongeduldig, direct, nieuwsgierig.
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1 Er woonden - studenten naast ons. De studenten kwamen vaak laat 
thuis.

2 Wat is het probleem? Er zijn - problemen met mijn computer.
3 Er staat - thee op tafel. Pas op! De thee is heet.
4 De trein naar Amsterdam vertrekt om 10.25 uur. Er vertrekt ook een 

trein om 10.48 uur.
5 Er ligt een mobiele telefoon op tafel. Van wie is de telefoon?
6 Er spelen - kinderen op straat. De kinderen voetballen.
7 De wc op de eerste verdieping is vies. Er is nog een wc op de tweede 

verdieping.
8 Er heeft een vrouw voor u gebeld. De vrouw wilde een afspraak met u 

maken.
9 Het inschrijfformulier moet u voor vrijdag opsturen. Er liggen - formulie-

ren bij de administratie.
10 Het brood is bijna op. Er ligt nog - brood in de vriezer.

1 Hij heeft een vrouw ontmoet en wil haar weer zien.
2 Ze is blond en droeg een zwart pak, witte blouse en hoge hakken.
3 Ze kan mailen.
4 Dat weten we niet.
5 Voorbeeld: Ik vind het wel een leuke actie.

Man 1 en vrouw C, want ze zijn allebei avontuurlijk en sportief.
Man 2 en vrouw A, want zij is zorgzaam en hij romantisch.
Man 3 en vrouw B, want ze houden allebei van lekker eten en leuke dingen doen.

1 Met zichzelf, omdat hij tien jaar geleden had beloofd een bruiloft te organiseren 
als hij 40 werd.

2 een bruidegom + een etalagepop + 120 gasten + eten en drinken + de 
moeder van de bruidegom

3 c Hij had te veel alcohol gedronken.
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